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Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước ñể hỗ trợ nhà ñầu tư
thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian qua, các cấp, các ngành ñã có nhiều cố gắng trong lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều
hành, quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, thu hút ñầu tư ñối với các dự án ñầu
tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc cải
thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, tác ñộng lan tỏa mạnh mẽ ñến cộng ñồng Doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh, từng bước khẳng ñịnh ñược năng lực canh tranh trong lĩnh vực ñầu tư
của tỉnh, từ ñó góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao ñời sống
nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn nhiều vướng mắc,
khó khăn trong thu hút ñầu tư, giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước ñối với
lĩnh vực ñầu tư và Doanh nghiệp.
ðể cải thiện môi trường ñầu tư, thu hút nhiều Nhà ñầu tư có tiềm năng; tiếp tục duy trì,
nâng cao ñiểm số và thứ hạng PCI của tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ñể
ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án ñã ñược cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư; ñồng thời, rà
soát, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án ñể có biện pháp xử lý ñối với các dự án
chậm tiến ñộ, kéo dài và dự án không có khả năng thực hiện ñầu tư, UBND tỉnh chỉ thị các sở,
ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, ñơn vị liên quan tập trung triển khai
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh, tạo ñiều kiện thuận lợi
nhất cho hoạt ñộng ñầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà ñầu tư; tuyệt
ñối không tùy tiện ñặt ra các rào cản, ñiều kiện ñầu tư kinh doanh, gây cản trở hoạt ñộng ñầu
tư, kinh doanh của doanh nghiệp. ðẩy mạnh công tác chỉ ñạo ñiều hành về nhiệm vụ cải
thiện môi trường kinh doanh, tập trung kiện toàn tổ chức, xác ñịnh rõ tinh thần trách nhiệm
trong hành ñộng của ñội ngũ cán bộ, công chức ñể hỗ trợ doanh nghiệp.
- ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; trong
ñó phải thường xuyên rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm trung bình 20 - 30% thời
gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tất cả TTHC phải ñược công khai, minh bạch,
thống nhất cách hướng dẫn trong cùng một vấn ñề giữa các cơ quan nhà nước; theo chức
năng nhiệm vụ ñược giao, hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực
của Nhà nước như: ñất ñai, nguồn vốn, nguồn nhân lực,... ñảm bảo sự bình ñẳng, không có
sự thiên vị hay phân biệt loại hình, thành phần kinh tế giữa doanh nghiệp lớn và doanh
nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp nhà nước với các loại hình doanh nghiệp khác
- Nắm chắc cơ sở dữ liệu về Doanh nghiệp, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh hằng
tháng, quý, 6 tháng, năm (Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung
toàn tỉnh). Trong ñó, lưu ý các dữ liệu về:
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